
  

Mirandópolis  URBS  Laboris

 
 

 

MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS 
                                                                    ESTADO DE SÃO PAULO 
Rua das Nações Unidas, nº 400 - CEP 16.800-000 - Fone/Fax (0xx18) 3701-9000 

CNPJ – 44.438.968/0001-70 
 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/18  

 
 

 

 

O MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº 44.438.968/0001-70, com sede administrativa à Rua das Nações Unidas, nº 400, Município de Mirandópolis, 

Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal JOSÉ ANTONIO RODRIGUES, no uso de 

suas atribuições legais, depois de ouvida a Comissão Especial de Concurso Público e sua Douta Assessoria Jurídi-

ca, após finalizado o período para interposição de recursos, expede o Decreto n.º: 3.457/2018, e, Considerando 

a plena regularidade dos resultados apresentados, nos termos da legislação vigente e especialmente no atendi-

mento do Princípio da publicidade, bem como da transparência, HOMOLOGA TODOS OS ATOS PARA TODOS 

CARGOS DO CONCURSO PÚBLICO N.º: 01/18, TORNANDO PÚBLICA TAIS HOMOLOGAÇÕES, nos termos dispos-

tos neste e no Edital de Divulgação do Resultado publicado nos sítios eletrônicos, em mural editalício e no Diário 

Eletrônico, no dia 07 de maio de 2018, Ano II, Edição nº 167,  nas páginas 6 e 7, para os cargos públicos de: 

•Agente comunitário de saúde, • Atendente, • Borracheiro, • Diretor de EMEF, • Diretor de EMEI, • Enfermei-

ro urbano, • Engenheiro agrônomo, • Fiscal de tributo, • Mecânico, • Médico ESF urbano, • Médico veteriná-

rio, • Professor de educação básica I, • Professor de educação infantil, • Professor PEB I atendimento educaci-

onal especializado, • Servente, • Técnico de enfermagem e • Vigia. 

A título de transparência, informa que os candidatos desclassificados não atingiram o mínimo 60% 

(sessenta por cento) de aprovação na prova objetiva, bem como não atingiram 60% (sessenta por cento) de 

acertos em cada matéria, conforme os itens 5.1.10. e 5.1.31. do Edital de Concurso Público em epígrafe. 

Outrossim, torna público que, nesses termos, não houveram candidatos classificados para os cargos 

de Agente comunitário de saúde, borracheiro, Diretor de EMEF, Diretor de EMEI, Mecânico, Médico ESF urba-

no, Médico veterinário, Professor de educação básica I, Professor PEB I atendimento educacional especializa-

do, Servente e Técnico de enfermagem.  

E, para que se deem os fins de direito e chegue ao conhecimento de todos, vai publicado nesta data 

nos sítios eletrônicos: www.concursospublica.com.br e www.mirandopolis.sp.gov.br, em mural junto ao Setor 

de Recursos Humanos e na Secretaria Geral da Prefeitura desta Municipalidade, e, ainda no Diário Eletrônico, 

como tem sido de praxe e conhecimento de todos.  

 

PUBLIQUE–SE E CUMPRA–SE. 
 
 

Município de Mirandópolis (SP), em 11 de maio de 2018. 
 

 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO RODRIGUES 
Prefeito Municipal de Mirandópolis  


